
המוסרית? רמתו מה •
 יותר ,חופשי״ הוא האם •

מקודמיו? פחות או
 יותר שמרני הוא האם •

? לבינה שבינו ביחסים
 מוקדם מתבגר הוא האם •

מדי?
? החיים על יודע הוא מה •

 שואל כמדינה רציני אדם כל
 באשר אלה, שאלות עצמו את
 כדי ההמשך. דור על חושב הוא

 ש־ בפי המצב על אור להטיל
 הזה״ ״העולם עתה עופל, הוא,

 מוסרו, על וממצה מקין! במחקר
זה. דור של חייו והווי הרגליו

 \2\ג2ד וזוא ות ןר2נחז רצורך
ך גב  בגיר אגזוז אב — ר
 וזוך אב ז.1שנ 18 בר 15 שר

 בנחז־ פבגרה שתף ר מוכן
 שתך אוז שרב — ווז ןר2

 רמנורכוז כתובתך ואת
 ,וזר- 136 ת.ר. תות״, ״תבורב

״.1960 ״תנוד בבור אביב,

 המערבת תשמור מקרה, בבל
 כל של וזהותם שמם עילום על

 זה, כמחקר פעולה המשתפים
 מסקנות להסיק היא שמטרתו
הנוער. בלל על מקיפות מדעיות

 עשה אנא,
וגיד! זאת

 אלפי לך מנחיל הזה העולם של נליון נל
 שתרגיש מבלי אף לרוב חדשות, עובדות

בזנרונך? נקלטו מהן כמה בכן.
 זאת. לבדוק אפשרות לך יתן הבא החידון

לרא שפורסמו פרטים על כולו מבוסס הוא
 לכתבות יסוד שימשו או הזה בהעולם שונה

האחרונים. בחודשיים מיוחדות

 מאחורי עתה הפועל האיש )1(
 מפלגות שלוש לאיחוד הקלעים

: הוא הפועלים
אלון יגאל א.
חזן יעקב ב.
וילנר מאיר ג.
יערי מאיר ד.

למק כיחס השתיקה קשר )2(
 ש״ה־ ואונס, התאבדות של רים

 את לראשונה גילה הזה" עולם
מאר שניים על־ידי תוכנן קיומו,

הבאים: העורכים בעת
שורר חיים א.
דיסנצ׳יק אריה ב.
שוקן גרשום ג.
רוזנבלום הרצל ד.

 המואביה, רות על כסרט )3(
 תנ״כית לסאטירה נושא ששימש

 תפקיד את מגלם גלילי, לילי של
בועז:

ויסמן ססיוארט זג
סריון טום ב.
צ׳נדלר ף ג׳ ג.
הדסון רוק ך.

 אולמות מצא שלא האיש )4(
 הזה״ ש״העולם אחרי לנאומיו,

הוא: פעולתו אופי את תיאר
שיבר חביב א.
גלוסקא זכריה ב.
כהן חיים ג
גראהאם בילי ד.

ה משלם הנוכחית כשנה )5(
 בדי עד המגיעים מסים ציבור

0/0. . הלאומית: ההכנסה מן .
1070 א.
 187־ ב•
 277־ ג•
387־ ד•

 שבע לפני שעמד ילדים, זוג )6(
 בינלאומית, סערה כמרכז שנים
כישראל: עתה לומד ואשר

פראנק ילדי א.

ברנסון הזוג ב.
אקסודוס ילדי ג.
פינאלי ילדי ד.

 רשום היה ששמו האיש )7(
 הפתקים אחד על הפוכה, כצורה

 כהן, אהרון של ברשותו שנמצאו
:הוא
זרה מעצמה שליח א.
הש.ב• על הממונה ב.
קומוניסטי מנהיג ג.
צרפתי גנרל ד.

 פעולת של המטרות אחת )8(
ל להביא היתה חירכת־תואפיק

את: ארץ
אייזנהואר הנשיא א.
האמרשילד דאג ב.
כרושצ׳וב ניקיטה ג.
באנץ׳ ראלף ד.

ה הפליטים שנת כמסגרת )9(
את: האו״ם גייס בינלאומית,

ארצות־הברית של הששי הצי א.

האדם זכויות מגילת ב.
קרחת בעל כוכב ג.
אייזנהואר של בינלאומי מסע ד.

 עליית של התוצאות אחת )10(
 תל־אכיב בעיריית לשלטון מפא״י
:היתה

הירקון טיהור א.

חדש עירוני בית־חולים פתיחת ב.
העירוניים המסים הורדת ג.
יפו מינהל ראש סילוק ד.

הלאומית התעופה חברת )11(
:*אל־על"

לאטלנטי מעל סילון מטוסי מפעילה א.

בריטניה מטוסי למכירת הסכם חתמה ב.
. צרפתית חברה עם בשותפות נכנסת ג
סילון מטוסי עדין הזמינה לא ד.

 כאנטי־ שנתגלה זה, איש )12(
 מכתב שכתב אחרי כגרמגיה, שמי

הוא: כדגוריון, לדויד ידידותי

דיבליום אוטו זג
 אוברלנדר תיאודור ב.
 סקורצני אוטו ג
בראנדם חיילי ד.

 ראיתי הזה הנער פני את )13(
 ספרדית. בזמרה הקשורה ככתבה

שמו:

 חוזליטו זג
 מלמד יאיר גג
 אנטוניו ג
גלאנץ לייב ד.

הת מבת-גלים זו צעירה )14(
: פרסמה

אופרה כזמרת זג
 הכנרת את שחצתה הראשונה כאשד. ב.

בשחיה
 חיות כשוגאת ג
תת־מימית כדייגת ד.

 שמה רביקוביץ. דליה שמה )15(
בתפח: קשור

לאנגליה שנשלח א.

שהתאהב ב.
ביתה בגינת 'שגדל ג.
הישראלית החקלאות את המסמל ד.

ה ללימוד החדשה השיטה )16(
 של א׳ לכיתה שהוכנסה קריאה,

על: מכוסת העברי, כית־הספר
ציורים בעזרת לימוד א.
בראיל בשיטת לימוד ב.
עדתי מוצא לפי הפרדה ג.
הלימודים שעות הכפלת ד.

 ״אינגה הדנית האניה )17(
 אחרי מחיפה, הפליגה טופט"
:סעיד מפורט שובה

ריקה א.

אפריקה לדרום מלס מטען עם ב.
הסואץ את לעבור שנית לנסות ג.
היהודית המגבית של הופעות לסיבוב ד.

 ״אקונד האנגלי השבועון )18(
 המוקדש כמאמר, הציע מיסט״

ישראל-ערב: לבעיית
הפליטים את להחזיר ישראל הסכמת א.
1947 של החלוקה לתכנית חזרה ב.
ירדנית־ישראלית פדרציה הקמת ג.
רע״ם נגד עיראקית־ישראלית ברית ד.

 יונתן של הריקוד להקת )19(
:כרמון

בארה״ב להופיע הורשתה לא א.

כספי ריב עקב בחו״ל התפרקה ב.
בקובה להשתקע החליטה ג.
כרמון עם ארצה חזרה ד.

יו ,,כאבט כסרט המיוחד )20(
:הוא למלחמה" צאת

המפוצצת הירושימה תיאור א.

בו מתפשטת אינה בארדו שבריג׳יט ב.
מלחמה עם קשר לו שאין ג.
ערומה בו מופיעה מונרו שמריליך ד.

 הנוער עליית חניכי שבעים )21(
:מפני נימולו

זאת דורש שהחוק א.
זהות בפנקסי לזכות כדי ב.
כולם כמו יהודים להיות כדי ג.
בריאות מטעמי ד.

 ״שלוש לתסריט קרה מה )22(
 לעיון הובא כאשר לחיים", פנים

הישראלי? הסרט לעידוד הועדה
בהוליבוד ויוסרט תורגם הוא א.
״ציונות״ לו הוסיף ממשלתי פקיד ב.
כ״פורנוגרפיה״ הוכרז הוא ג.
שנוי ללא הוסרט הוא ד.

 כשע• קשור שהיה האמן )23(
הוא: בחוץ־לארץ רוריה

ארקין ז׳וקי א.

אופיר שי ב.
ביקל תיאודור ג.
כרמון יונתן ד.

 כחוץ- הידועה הישראלית )24(
:היא ככחול" ״הגברת כשם לארץ

הררית חיה א.

דמארי שושנה ב.
שפיר זיוה ג.
עדן אילנה ד.

 נעצרה הפיתוי" ״נערת )25(
ש: מפני המשטרה ע״י
בחצות ביקיני לבשה א.
בשוד השתתפות לה מייחסים ב.
זר גבר של להבטחות נתפתתה ג.
בינלאומי רמאי לתפיסת פתיון שימשה ד.

 ושו־ דז׳גן הקומיקאים זוג )26(
:כגלל רבו מאכר

טובי תופיק א.

טובי אסתר ב.
רובינא אילנה ג.
הרווחים חלוקת ד.

.16 בעמוד תמצא הנכונות התשובות את
 טנב. זכרון על מעידות נכונות תשובות ו5

מצויין. זכרון על — 20
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